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 فصلنامه تاريخ اسالم

  م دودهم، شماره چهارسال 
   54، شماره مسلسل 1392 تابستان

  
   از منظر قرآن و اجتماعيعلل و عوامل دگرگوني تاريخي

  
  25/12/91: تاريخ تأييد    9/7/91 :تاريخ دريافت

  ∗دكتر غالمرضا جمشيديها
  ∗∗روح اهللا رضواني

هـاي  واره از دغدغـه   ، همـ   اجتماعي - هاي تاريخي   شناخت عوامل دگرگوني  
ي هـا انديشمندان بزرگ تاريخ بوده است اما دانشمندان دربـاره مبـاني و رويكرد            

پـس از رنـسانس دو ديـدگاه اقتـصاد          . ممكن به ايـن تحـوالت اخـتالف دارنـد         
تـاريخي و   نگـري درغـرب، مباحـث دگرگـوني           داري و ديـدگاه جامعـه       سرمايه

 مباني قرآني، دگرگـوني تـاريخي       اجتماعي را تحت تأثير قرار دادند؛ اما براساس       
بنـابراين نقـش عوامـل      . ويژة خـود را دارد     و وجود شناسانه      شناسانه  مبدأ هستي 

از منظـر قـرآن     . يابـد يتاريخي و اجتماعي جايگاهي خـاص مـ       غيبي درتغييرات   
هاي تاريخي در پيوند با رفتارهاي انسان است و اين رفتارها           اي از دگرگوني  پاره

نگري، عوامل اجتماعي ـ فرهنگي، جهان بينـي و   ثر از نوع غايتمتأبه نوبة خود 
  . اراده انساني است

  
   . تاريخيدگرگوني تاريخي، عوامل غيبي، عليتتاريخ، قانونمندي  قرآن، :كليديهاي  واژه

                                           
  . دانشگاه تهرانياردانش ∗
  .دانشجوي دكتري جامعه شناسي دانشگاه تهران ∗∗
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  مقدمه
دهد كه انـسان چـه فرآينـدي را در          ها است و نشان مي    گر سرگذشت انسان    تاريخ بيان 

 زيـادي بـر دگرگـوني مثبـت و          هـاي مؤلفهدر اين ميان عناصر و      . استبستر تاريخ پيموده    
پژوهش حاضر درصدد بيان اين مسئله است كه از منظـر       . منفي در تاريخ نقش داشته است     

 و سـازوكارها ها چگونه در تغييـرات جوامـع تأثيرگـذار بـوده اسـت،        ها و جريان  قرآن كنش 
بايـد توجـه    . تواند باشـد  ي چه چيزي مي   هاي ورود به عرصه دگرگوني و تحوالت تاريخ         راه

هاي تاريخي در قرآن انجـام گرفتـه اسـت كـه            هايي تحت عنوان سنت   داشت كه پژوهش  
 شـهيد مطهـري و      جامعـه و تـاريخ     شهيد صدر،    هاي تاريخي در قرآن   سنتترين آنها   مهم

زمينـه  هايي نيز در ايـن        چنين مقاله   هم.  استاد مصباح است   جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن     

يگانگي و منحصر به فرد بودن گزاره هـاي تـاريخي در تهيـه و تـدوين                 . نوشته شده است  
مفاهيم و قضاوت هايي است كه نه معادل واقعيت تجربي و نه باز آفريني آن هستند، بلكه                 

مقـصود مـا از امـر    . كنـد فقط به روش معتبر، ايجاد نظم تحليلي در واقعيت را تسهيل مـي          
از ديدگاه ما   . آمدهايي داشته است    ن چيزي است كه رخ داده است و پي        تاريخي در قرآن، آ   

گردد و بـه    مند هستند مهم محسوب مي    هاي تاريخي در قرآن كه قانون     هايي از پديده  جنبه
هاي ضروري وارد   هاي تاريخي در قرآن توجه مي كنيم كه در حكم مؤلفه            آن دسته از علل   

اسـتدالل هـايي كـه خـود از يـك           . گردندت باز مي  هايي شوند كه از معلول به عل        استدالل
  . مؤلفه فرهنگي ارزش دار آغاز مي شود

جا كه تفسير علّي در تاريخ، فقط بخشي از موضوع را در بـر مـي گيـرد و روشـن                       از آن 
است كه تفسيري كه ما تحليل ارزشي دگرگوني تاريخي در قـرآن مـي نـاميم مـي توانـد                    

تحليل تاريخي كه ما بـه دنبـال آن         .  يا تفسير علّي باشد    گر تفسير تاريخي  راهنما و هدايت  
توان شبكه اتصاالت علّي را گام        دهد كه به وسيله آن مي       هستيم نقاط اتكايي به دست مي     

در انگاره مـا دگرگـوني تـاريخي از منظـر قـرآن مـستلزم               . به گام و رو به عقب دنبال كرد       
وقتـي از   .  واقعـي آن اسـت     داشتن يك ايستار معـين در برابـر يـك موضـوع بـه صـورت               
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گـزينيم، بـدان معناسـت كـه بـه          هاي مورد بررسي، افراد تاريخي را در قرآن برمي          موضوع
گردانيم كه شـكل واقعـي، منفـرد و در نهايـت       اي تفسيري برخود وديگران معلوم مي     شيوه
يدن براي رسـ  . اند، كدام است  ها به معناي متافيزيكي آن به تحقق پيوسته       اي كه ايده  يگانه

فطرت اسـت   اي رويكردي كه در اين بحث دنبال مي شود مستلزم پيروي از               به چنين ايده  
هاي اجتماعي در سير  فطرت نقش و جايگاه افراد و گروه       نظريهدر  . كه خاستگاه قرآني دارد   

هاي اجتمـاعي آنـان جهـت بـه وقـوع پيوسـتن دگرگـوني               تحوالت تاريخ باتوجه به كنش    
هاي ساز، محرك اصلي در تاريخ و سازه      گيرد تا عوامل تحول    قرار مي  تاريخي محور بررسي  

منـدي تـاريخ كـه        دروني تغييرات تاريخي از منظر قرآن با رعايت پايبندي به اصول قانون           
  . سازد به دست آيدهاي مؤثر بر اعتال و انحطاط در تاريخ فراهم ميزمينه را براي كنش

  
  مفهوم شناسي تاريخ

 1. عام، مجموعه احوالي است كه در زمان گذشـته تحقـق يافتـه اسـت               تاريخ به مفهوم  
شود، ممكن است منظور گوينده، دانش تاريخ باشد كـه         هنگامي كه لفظ تاريخ استعمال مي     

نام يك علم است و يا منظور، حوادث و وقايع انساني در گذشـته باشـد كـه موضـوع علـم       
گـوييم  ع گذشته است، مثل وقتي كه مي      تاريخ بعضي اوقات، فقط ناظر به وقاي      . تاريخ است 

دهند و در مواقـع ديگـر نـاظر بـه مطالعـه و بررسـي                  ها در تاريخ رخ مي      ها و انقالب    جنگ
گذشته است، مثل هنگامي كه گفته مي شود تاريخ تا اواخر قرن هجدهم بـه طـور كامـل                   

   2.اي و تخصصي نشده بودحرفه مندنظام
و تصويري كـه از آن در     ) موضوع تاريخ (افتد   مي تاريخ عبارت است از چيزي كه اتفاق       

اي اسـت از رويـدادها يـا     تـاريخ در شـكل اول، مجموعـه       ). دانـش تـاريخ   (سازيم  ذهن مي 
هاي عيني با وجودهاي قابل شناسايي و قابلِ تشخيص واقع شده در زمان و مكان               موقعيت
يني، باز فهم رويـدادها و      تاريخ در مرحله دوم عبارت است از ذخيره، يادآوري، بازآفر         . معين

   3.هاي كنونيتأثير آنها بر شيوه برخورد ما با رويدادها و موقعيت
زا و متغيري است كه به ظاهر درباره به وجهـي از جهـان؛ يعنـي                تاريخ گفتمان معضل  
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گـران سـريع االنتقـال و هوشـيار، مطـابق بـا           گذشته است و به وسيله گروهي از پـژوهش        
متقابلي كه بـه لحـاظ مواضـع معرفـت شناسـي، روش شناسـي،        هاي قابل شناسايي      روش

 هرچنـد موضـوع مـورد بررسـى تـاريخ          4.شود  اند، توليد مي    ايدئولوژيك و عملي تثبيت شده    
علمى، حوادث و وقايعى است كه به گذشته تعلـق دارد، مـسائل و قواعـدى كـه اسـتنباط                    

 به همين دليل 5.آينده استكند به گذشته اختصاص ندارد و قابل تعميم به زمان حال و         مى
 در فلـسفه تـاريخ      6.كننـد   ها تاريخ را انجام فعلي در گذشته و زمان حال تعريـف مـي             برخي

هاي موجود درباره تاريخ مانند  ها و تبيين    مفاهيمي چون گذشته، حال، آينده و انواع برداشت       
   7.شوند مند، عقالني، علّي و روايي بررسي مي هاي قانونتبيين
  

  طرتنظريه ف
 فطـرت پيـروي     نظريـه جا كه پژوهش مورد نظر در تحليل دگرگوني تـاريخي از              از آن 

اي   فطـرت واژه  . جا بررسي كنـيم     كند، بنابراين ضرورت دارد كه نظريه فطرت را در اين           مي
 8.بدون سابقه آمـده اسـت     » آفريدن و ايجاد اوليه   «،  »شكافتن«عربى است و به دو معناى       
  9.شود كه نيازي به دليل و اثبات ندارد واع بديهيات شمرده ميفطرت در منطق، يكي از ان

گيرنـد، فطـري      ها را كه به طور مستقيم از عقل نـشئت مـي             گرايان، برخي دانسته    عقل
هايي را كه از راه حس و تجربه به دست نمي آيد بلكه جايگاه آن                  كانت، دانسته  10.نامند  مي

 بـه اعتقـاد شـهيد مطهـري، فطـرت           11.دانـد   دهد، فطري مي    را ساختمان ذهن تشكيل مي    
ها است كه در برخي افراد بالفعل موجودند و در            هايي در ذهن همه انسان      ادراكات و دانسته  

معنـاي قـضيه       به نظر استاد مصباح، فطرت به      12.شوند  مرور زمان بالفعل مي     برخي ديگر به    
 عالمـه  13.فهمـد  به بديهي است كه هـركس بـا اسـتداللي سـاده، آن را مـي          نظري قريب   

   14.است» ايجاد از عدم محض«طباطبائى نيز معتقد است كه فطرت به مفهوم آفريدن 
.  اسـت  در قـرآن كـريم آمـده       16 و آفريـدن   15مشتقات فطرت به هر دو معناي شكافتن      

هـاى غيراكتـسابى و   هـا و گـرايش    فطرت در اسالم به معناى كيفيت خاص خلقت، بيـنش         
شود توحيـد فطـرى       وقتي گفته مي  . ن قرار داده، است   هايى كه خداوند در وجود انسا     ويژگى
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گوى آن  است؛ يعنى در سرشت انسان، تقاضايى وجود دارد كه توحيد و معارف دينى، پاسخ             
 بنابراين يكتاپرستى و خداجويى جزء آفرينش انسان است و طبيعـت انـسان اقتـضا      17.است
 به دست اوست، خضوع كنـد       كند كه در برابر مبدأ هستي كه ايجاد، بقا و سعادت انسان           مى

  .هماهنگ سازد18 خود را با قوانينى كه در عالم هستى جريان دارد،و زندگى
 فطرت امري دروني و از امور بديهي است كه در همه انسان ها وجـود دارد و وابـسته                   

هاي فطري از لـوازم وجـود انـسان هـستند و         بينش. به زمان، مكان و شرايط خاص نيست      
بايد توجه داشت كه عوامل خارجي       19. آفريده شده كه اين احكام را بفهمد       اي  گونه  انسان به 

   20.در بود و نبود فطرت نقشي ندارند، هرچند بر رشد يا عدم رشد آن مؤثرند
نظريه فطرت از اين جهت به بحث دگرگوني تاريخي ارتباط پيدا مي كنـد كـه پـس از            

خلوق منحصر به فرد، همـواره      پذيرش كمال و سعادت طلبي فطري در وجود انسان، اين م          
پـذيرد،    به طور طبيعي تكامل در حالت ايستايي تحقـق نمـي          . وجوي تكامل است    در جست 

در انگاره ما، منشئه تالش و تحرك امري فطري اسـت           . بلكه نياز به تالش و تحرك دارد      
  . كه به صورت وديعه در وجود انسان به عاريه نهاده شده است

انسان . وجوي شناخت و كسب معرفت است        شده كه در جست    اي آفريده انسان به گونه  
ها به شـناخت    هاي مختلفي را براي رسيدن به شناخت و معرفت مي پيمايد اما همه راه               راه

هاي اجتماعي، برخـي افـراد و         از اين رو در فرايند كنش     . گردد  و معرفت حقيقي منتهي نمي    
رگـوني تـاريخي را از راه سـعادت و          گردند و تحـوالت و دگ       گروه ها از مسير فطري باز مي      

هـاي اجتمـاعي      به همين دليل برخـي از تغييرهـا و تحـول          . سازند  كمال طلبي منحرف مي   
  . گردند باعث انحطاط تمدن و فرهنگ جامعه بشري مي

  
  ساز تاريخي هايي درباره عوامل تحول ديدگاه

اي مختلفـي وجـود     ه  تواند باشد، نظريه    درباره اين كه عوامل تحول ساز تاريخي چه مي        
نوابـغ و نيـروي      21ها اختراع، تكنولوژي، خون، نژاد، شرايط اقتـصادي،       برخي از نظريه  . دارد

 بعضي ديگر مانند نظريه الهي،      22.دانندساز در تاريخ مي   برهم انباشته دانش را عوامل تحول     
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در  23.دانـد تحوالت و تطورات تاريخ را جلوه گاه مشيت حكيمانه و حكمت بالغه الهـي مـي               
اين ميان ديدگاهي وجود دارد كه عامل محـرك تـاريخ و پيـدايش دگرگـوني تـاريخي را                   

  24.دانند انگيزه مذهبي و فطرت خدا جويانه بشر مي
جا باتوجه به رعايت موضـوع بحـث، درصـدد            البته بيان اين نكته الزم است كه در اين        

ل در سير تحول و دگرگوني      به هر حا  . هاي مختلف در اين زمينه نيستيم     بيان و نقد ديدگاه   
در مطالـب   . انـد هاي اجتماعي نقش داشته   ، اقوام و گروه   )نوابغ(تاريخي از منظر قرآن افراد      

  . نماييم زير نقش هريك از افراد و اقوام را به صورت جداگانه بررسي مي
شويم كه در رونـد تحـول    رو مي هاي قرآن كريم با اسامي افرادي روبه       با تدبر در آيه   ) 1

. انـد   اريخ چه از نوع اعتاليي و چه از نوع انحطاط آن، نقش و جايگـاهي برجـسته داشـته                  ت
اند، معموالً از صالحان و اولياي الهي       افرادي كه براي اعتال و پيشرفت جوامع تالش نموده        

انـد از رهبـران       طرف مقابل آنان كه در انحطاط و سير نزولي جوامع نقـش داشـته             . اندبوده
انـد  هايي وجود داشـته   بنابراين از منظر قرآن كريم، هم انسان      . ران هستند طلب و ستمگ  جاه

هايي كه آثار منفـي و  اند و هم انسان   كه خاستگاه و سلسله جنبان آثار مثبت و مطلوب بوده         
   25.نامطلوب به آنان منسوب و مستند است

 بايد توجـه    26.خداوند در قرآن، همواره بر نقش افراد صالح در اعتالي جوامع تأكيد دارد            
داشت كه تأثيرگذاري پيامبران و مصلحان در طول تاريخ، ابتدا متمركز بر افكـار نظـري و                 

هـا را در     تا از اين طريق بتواننـد رفتـار افـراد و گـروه             27نظام جهان بيني جوامع بوده است     
-نگارهگيري و فراهم شدن بستر نظري و پذيرش ا          جوامع تغيير دهند؛ زيرا در صورت شكل      

اميرالمـؤمنين  . كننـد   فراد خود را براي تغيير در سطح امور اجتماعي و رفتاري آماده مي            ، ا ها

  : فرمايد درباره اين موضوع مي7حضرت علي
 مـردم جـاهلى را بـه جايگـاه كرامـت انـسانى پـيش بـرد و بـه                     6پيامبر

  28.رستگارى رساند
  :فرمايد چنين قرآن مي هم
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اگر بيست نفر از شما صبور و       مؤمنان را بر جنگ ترغيب كن كه        !  اى رسول 
پايدار باشند بر دويست نفر غالب خواهند شد و اگر صد نفر بوده بر هـزار نفـر از    

   29.كافران غلبه خواهند كرد
بر اساس استدالل آيه شريفه، پيروزي صالحان و پيروان آنان در برابر دشمن برخاسـته               

   .از اعتقادات، باورهاي ديني، صبر و بردباري مؤمنان است
تغييرات تاريخي همواره به وسيله صالحان رقم نخورده است بلكه در مقابـل صـالحان،            

. اند در تحوالت تاريخي نقش داشـته باشـند          اند كه تالش كرده     طلبي نيز بوده    افراد موقعيت 
انـد و تـالش       در اين ميان، مخالفان پيامبران همواره در مقابل پيامبران الهـي قـرار گرفتـه              

جا براي نمونـه      در اين .  هر راه ممكن، مسير تحول تاريخ را به بيراهه بكشانند          اند تا از    نموده
كرد مسير تحـوالت تـاريخ        كنيم كه فرعون از طريق آنها تالش مي         به رفتارهايي اشاره مي   

  .را به بيراهه بكشاند
هاي اجتماعي فرعون و اطرافيانـشان را بـراي كـسب             هاي مختلف، كنش     قرآن در آيه  

:  هـستند از    كنـد كـه برخـي از آنهـا عبـارت            ار در جامعه به خوبي معرفي مـي       قدرت و اقتد  
 براي تسلط اقليـت     34و تهديد  33تطميع، 32وشوي مغزي،   شست 31 شكنجه، 30اختالف افكني، 

هـاي   يابي به اهداف شخصي و انحـراف افكـار عمـومي از ارزش         و براي دست   35بر اكثريت 
ت تـاريخي از مـسير واقعـي جامعـه        الهي براي تسلط بر امور اجتمـاعي و انحـراف تحـوال           

  . انساني
هـاي اجتمـاعي نيـز در سـير           بايد توجه داشت كه در كنار نخبگـان، اقـوام و گـروه            ) 2

خداونـد در قـرآن كـريم، نقـش اقـوام و            . اند  تحوالت تاريخي، نقش و جايگاه عمده داشته      
ي تـاريخي بـه     از منظر قـرآن، دگرگـون      36.كند  ها در دگرگوني تاريخي را ياد آوري مي       گروه

هايي گروه. يابد هايي مانند نخبگان در دو جهت مثبت و منفي تحقق مي       دست اقوام و گروه   
هايي كه از ناحيـه ظالمـان بـر         هاي صالحان پيروي نمودند و در مقابل سختي         كه از دستور  
هاي الهي شـامل حـال ايـشان گرديـد و           كردند و نعمت    گرديد، صبر پيشه مي   آنها وارد مي  
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   37.ين شدندوارث زم
هايي كه با پيـامبران الهـي بـه سـتيزه و نبـرد      در مقابل سرنوشت تاريخي اقوام و گروه 

اي رقم خورد كه برخي از آنها، مانند فرعون و يارانش در اثر غرق شـدن                برخاستند به گونه  
 و برخي ديگر ماننـد قـوم        39ريزه  برخي ديگر مانند قوم لوط بر اثر بارانى از سنگ          38در دريا، 

. و بـه كلـي نـابود شـدند         40اى كه آنها را دربر گرفت از پـاى درآمدنـد           د به وسيله زلزله   ثمو
ها رخ داده است در قرآن به طور مفصل         هاي تاريخي كه بر اثر رفتار اقوام و گروه          دگرگوني
 .گردد بيان مي

ها، همه در سير تحوالت تاريخي نقش    ، اقوام و گروه   )نخبگان(در اين كه افراد شاخص      
در اين ميان نقش نخبگان نـسبت بـه افـراد عـادي جامعـه      . ه اند ترديدي وجود ندارد    داشت

جا قابل طرح است، شناسايي عامل و بـستر زمينـه             بحثي كه در اين   .  است  برجسته تر بوده  
رسد كه در سير دگرگـوني تـاريخي، كـانون توجـه            به نظر مي  . ساز تحوالت تاريخي است   

گـردد    جا كه رفتارهاي انسان به فطرت الهي بر مـي            آن متمركز بر نظريه فطرت است؛ زيرا     
كند؛ زيرا خـالق هـستي، انـسان را بـه راه              دگرگوني تاريخي به سمت شكوفايي حركت مي      

  41.كند راست هدايت مي
شهيد مطهري عوامل تحول ساز تاريخي را برخاسته از نظريه فطـرت             به همين دليل،    

هـا،  هايي دارد كه به موجب آن ويژگـي       ن ويژگي بر اساس اين نظريه، انسا    . داند  انساني مي 
آوري ها استعدادها، تجـارب، و جمـع      يكى از آن ويژگي   . يابداش تكامل مي   زندگى اجتماعى 

ويژگـى سـوم، مجهـز       42.ويژگي دوم، استعداد يادگيرى از راه بيان و قلـم اسـت           . مال است 
ذاتى و عالقه فطرى به     چهارمين ويژگى، ميل     43.بودن انسان به نيروى عقل و ابتكار است       

   44.نوآورى است
ها در تحـوالت تـاريخي، فراينـد منطقـي بحـث اقتـضا                پس از بيان نقش افراد و گروه      

هاي دروني تغييـرات و بيـان علـل و            كند كه به نقش محوري در دگرگوني تاريخ، سازه          مي
  .عوامل تحوالت تاريخي بپردازيم

-تلفي را برشمرديم اما اكنون مـي      در بخش قبل براي تحرك تاريخي، عوامل مخ       ) الف
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خواهيم بدانيم كه نقش محوري در تحوالت تاريخي برعهده كـدام عامـل و نيـرو اسـت؟                  
و دگرگوني اجتماعي و تاريخي مؤثر      است كه عامل جمعيت را در تحول        دوركيم از كساني    

گيـر در جوامـع گرديـده       كار سبب تحول چـشم     و معتقد است كه پيشرفت تقسيم      45داندمي
 سـنت   46.است و جوامـع را از سـنتي مكـانيكي بـه مـدرن و ارگـانيكي سـوق داده اسـت                     

يابي به منـابع توليـد را عامـل           ماركسيستي، تضاد و كشمكش طبقات اجتماعي براي دست       
و معتقد است كه نه رشد آرام، بلكه نبرد، موتور پيشرفت            47داندمسلط بر تحول تاريخي مي    

ولد همه چيز است و كـشمكش اجتمـاعي جـان كـالم            براساس اين ديدگاه، ستيزه م    . است
  48.دهد فراگرد تاريخي را تشكيل مي

تـوان نتيجـه   داري را مـي  به نظر ماكس وبر، تغيير اجتماعي و اهميت توسـعه سـرمايه   
 مطـابق ايـن     49.اي جديد در نظـر گرفـت نـه تغييـرات در سـاختارها             ها يا ايده    ظهور ارزش 

   50.شوند و ركود جوامع هم ناشي از آنها استرفت ميها سبب پويايي و پيش ديدگاه، ارزش
خـود باشـد، سـرمايه و منـابع     داري شكوفا شود و قادر به تثبيت    هرجا كه روحيه سرمايه   

  51.كند عمل خلق ميپولي خويش را به عنوان وسيله 
از آن جا كه نويسنده اظهار نظر صريح متفكران مسلمان در رابطـه بـا محـرك اصـلي                   

 قرآن را نيافته است و از طرفي با توجه بـه تبعـاتي كـه نظـر قطعـي دربـاره       تاريخ از منظر 
طلبـد،  محرك اصلي تاريخ از ديدگاه قرآن در پي دارد و اين بحث، مجال بيـشتري را مـي                 

تحليل اين نظريه در رابطه با محرك اصلي تـاريخ          بنابراين براي پيروي از نظريه فطرت به      
ن طور كه پيش از اين بيان گرديد محرك اصلي تاريخ در         هما. كنيم  از منظر قرآن اكتفا مي    

قرآن براساس نظريه فطرت قابل فهم و درك است؛ زيرا ايـن نظريـه انـسان را موجـودي                   
داند كه اتصال به منبع ماورايي دارد و هسته تحرك مثبت انسان را در پيـروي از منبـع                     مي

   52.داندوحياني و شهودي با اتكا به عقل نظري و متافيزيكي مي
گـردد؛  بنابراين، نقش مبثت در تحرك اصلي تاريخ با پيروي فطـرت الهـي ميـسر مـي                

و رفتار خود را همسو با فطرت        53»انسان الزم است كه مالزم با فطرت الهي باشد         زيرا بر «
در اين ميان، همـواره در      . الهي تنظيم كند تا تاريخ به سوي مسير واقعي خود حركت نمايد           
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اند كه رفتارشان همسو بـا فطـرت الهـي نبـوده            هايي وجود داشته  د و گروه  طول تاريخ، افرا  
 و مسير تاريخ را به بيراهه       54اند  است به همين دليل از پيروي پيامبران الهي خودداري كرده         

   55.اند كشانده
باتوجه به اين كه انسان بر اساس اصل خلقت، داراى يك سلسله استعدادهاى فطرى و               

توانـد فرهنـگ يگانـه و      اخالقى است و به حكم فطرت انسانى مـى به ويژه فطرت دينى و  
پس اين توانايي را دارد كه عليـه محـيط طبيعـى، اجتمـاعى،          . ايدئولوژى يگانه داشته باشد   

 و در 56هـا رهـا سـازد    عوامل تاريخى و عوامل وراثتى قيام كند و خود را از اسارت همه اين     
كه بستر تحوالت و دگرگوني تـاريخي را بـه          پرتو فطرت خدادادي، فرهنگي به وجود آورد        

به نظر ما محـرك حقيقـي تحـوالت         . سازد  سوي اعتال و پيشرفت جامعه بشري فراهم مي       
تاريخي در پرتو فرهنگ مبتني بر اصول متافيزيكي، معرفـت شـناختي، انـسان شـناختي و               

- و عميـق   ها و سطوح مختلفي دارد    يابد؛ زيرا هر فرهنگي اليه      جهان بيني الهي تحقق مي    
در واقع  . دار تفسير انسان و جهان هستند     هايي است كه عهده   هاي فرهنگي، اليه  ترين اليه 

-مجموعه معناهايي است كه حقيقت هستي را ترسيم كرده و انسان را در آن تعريـف مـي                 
اين اليه  . نمايدهاي زندگي را معنا كرده و زندگي و مرگ را تبيين مي             كند، سعادت و آرمان   

، بخشي است كه بيشترين بنيادهاي معرفتي تغييرات تـاريخي را در خـود جـاي                از فرهنگ 
چنين   هم. كند  دهد و در سطوح مختلف بعدي دگرگوني تاريخي نقش اساسي را ايفا مي              مي

  . بستر مناسب را براي رشد، شكوفايي تمدني و تاريخي بشر فراهم مي سازد
دانـيم بـه       قـرآن، الزم مـي     محرك اصـلي دگرگـوني تـاريخ از منظـر         پس از بيان    ) ب
ما، فهم يكتـايي ويـژه      دگرگوني تاريخي ازمنظر قرآن بپردازيم؛ زيرا هدف      هاي دروني     سازه

خـواهيم مناسـبات و     ما مي . دهدكه قرآن از آن خبر مي     تاريخي است هاي دگرگوني واقعيت
تمـام  . يمهاي آنها از نظر تاريخي بفهم     داللت فرهنگي وقايع تاريخي را از سوي ساير علت        

هايي كه ذهن محدود ما دربـاره واقعيـت نامحـدود تـاريخي از منظـر قـرآن انجـام                    تحليل
رسـد و بـه     دهد با اين فرض ضمني همراه است كه فقط همين بخش مهم به نظر مي                مي

  . دهيمآن ارزش شناختن مي
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گـردد كـه ايـن     فـرض تـوأم مـي     هاي تاريخي با اين پيش    اري ما درباره پديده   ذگارزش
اگـر اسـتقراي    . كنـد هاي تاريخي از تكرار منظم روابط معين علّي تبعيت مي         ش واقعيت بخ

هاي تاريخي قـرآن بنمـاييم، مـي تـوانيم بـه قـانوني جـامع در رابطـه بـا               جامعي در گزاره  
يابيم و به كمـك تجربـه ذهنـي خـود، آن را بـدون               دگرگوني تاريخي از منظر قرآن دست     
  . سازيمواسطه و به طور ملموس قابل درك

هـاي قرآنـي، سلـسله      توان يافت امـا در گـزاره      تاريخي، عوامل متعددي مي   براي وقايع 
هـاي عـام    هاي اجتماعي آن، مـشابهت    شود كه در تكرار پذيري دگرگوني       وقايعي ديده مي  

هـاي  گـردد كـه داسـتان نـزاع گـروه          اين ادعا زماني عينيت پذير مـي       57.گرددمشاهده مي 
كنـيم    هاي قرآني را مشاهده مي      ها و آيه  وقتي گزاره . ي را مرور كنيم   اجتماعي با پيامران اله   

ريـزه،    ريزش بارانى از سنگ58اين كتاب مقدس از غرق شدن فرعون و اطرافيانش در دريا،      
 61قـوم ثمـود،   بـر   ارسـال صـيحه       60زلزله و خيزش زمين بر قوم شعيب،       59بر سر قوم لوط،   

بـه   63 بعضي از ستمگران بر بعضي ديگر،       تسلط 62وزيدن بادهاي سرد و سخت بر قوم عاد،       
 65 و فرو بردن بعضي ديگـر در زمـين         64ها  تفرقه انداختن و ايجاد درگيري ميان برخي گروه       

  . دهد خبر مي
منـشأ حـوادث و     . وقايع فوق با تحوالت و تغييرات اجتماعي عميق، همراه بـوده اسـت            

گر دخل و تصرف      نشانرخدادهاي بيان شده براساس هستي شناسي الهي اين گونه وقايع،           
بحـث ايـن اسـت كـه       . امور ماورائي طبيعي در تغييرات اجتماعي و دگرگوني تاريخي است         

خاستگاه دگرگوني تاريخي در قرآن، به ويژه از نوع مجـازات آن بـر چـه اصـول و مبـاني                     
استوار است؟ و هدف از اين گونه تغييرات چيست؟ و چه نتـايجي بـر ايـن گونـه تغييـرات                     

شود؟ عامل يا عوامل علّي به      مي برداشتردد؟ و چه نوع داللت فرهنگي از آن         گمترتب مي 
هاي دينـي برخاسـته از      ساز از نوع مجازات يا پاداش در گزاره       هاي تاريخ وجود آورنده پديده  

  هاي اجتماعي است؟چه نوع كنش
شناسـي تـاريخي برگرفتـه از مبـادي هـستي           توان گفت كه نگاه جامعه     به اختصار مي  

اختي، معرفت شناختي و انسان شناختي با رويكـرد دينـي، نگـاهي متفـاوت نـسبت بـه             شن
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بنـابراين فهـم دگرگـوني      . كنـد ديدگاه پوزيتيويستي در رابطه با شناخت جهان عرضه مـي         
. گردد  پذير مي فطرت درك  نظريهتاريخي از منظر قرآن در قالب جهان بيني الهي براساس           

هـا، همـواره از تكـرار و تـوالي بـسياري            پـذيري انـسان   به همين دليل قرآن جهت عبـرت      
گزيند هايي را برمي  قرآن در تبيين علّي وقايع تاريخي، علّت      . دهدازحوادث تاريخي خبر مي   

   66 .كه خصوصيات ذاتي هر واقعه منفرد ناشي از آنها باشد
هـاي ضـروري      از علل تاريخي مهم هستند كه در حكم مؤلفـه         در نگاه ديني، آن دسته      

هايي كه خود از يـك        گردند، استدالل هايي شوند كه از معلول به علت باز مي        وارد استدالل 
هاي دينـي ايمـان،     هاي فرهنگي در گزاره    ارزش 67 .گردنددار آغاز مي  مؤلفه فرهنگي ارزش  

ستي، تـوأم بـا شـكوفايي تمـدني و          هاي ارزشي در جهان ه    كنش. تقوا و عمل صالح است    
چنين انحطـاط تمـدني براثـر برگـشت از فطـرت الهـي و                 هم. ريزش بركات آسماني است   

-دگرگوني تاريخي نيز بر مبناي عملكرد افراد و گـروه          68 .نافرماني از دستورهاي دين است    
   69.پذيرد هاي اجتماعي در جهان هستي تعين مي

وني تـاريخي در قـرآن، الزم اسـت بـه بررسـي             هاي دروني دگرگ  پس از بيان سازه   ) ج
ساز تحوالت تاريخي از ديدگاه قـرآن پرداختـه شـود؛           تفصيلي مباحث علّي و عوامل عليت     

به همين منظـور    . اي از علل و عوامل است       زيرا تحوالت تاريخي در قرآن مبتني بر سلسله       
  . ار گيردشود مباحث علّيت تاريخي در قرآن، محور توجه قر در ادامه تالش مي

از مباحثي كه در دگرگوني تاريخي از منظـر قـرآن مطـرح اسـت علـل و عوامـل        يكي  
آينـد        دگرگون ساز تاريخي است؛ زيرا رخدادهاي اجتماعى و تاريخى تصادفى به وجود نمى            

البته ممكن است رخدادهاى تاريخي ـ اجتماعى،  . كنند   و از قانون علّى و معلولى پيروى مى
اشد كه گاهي از چشمان افراد عادى مخفى بماند و همين امر سبب شود كـه     معلول عللى ب  

رخدادى تصادفى و بدون علّت معين و مشخص پنداشته شود ولي پيروى تـاريخ از قـانون                 
در فلـسفه اسـالمي، علّيـت را بـه           70.علّيت مورد قبول بسيارى از فالسفه و متفكران است        

 علّت تامه كه با وجود آن، وجـود معلـول قطعـي             كنند، مثل   انواع مختلفي تقسيم بندي مي    
چنين علّت ناقصه كه در صـورت تحقـق           هم. است و بدون آن، معلول تحقق نخواهد يافت       
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تـا باشـد، بنـابراين       تواند يكي يا چند     گردد، علّت مي  ربط معلول محقق مي   همه عوامل ذي  
   71.رندهاي مختلف تحقق بخشيد و به وجود آو ممكن است يك معلول را علّت

هاي تـاريخي   شناساني است كه بر نقش عوامل علّي در پديده        ماكس وبر يكي از جامعه    
او  72.انـد   هاي تـاريخي، حقـايق تجربـي      براساس سنت وبري، رابطه علّي پديده     . تأكيد دارد 

رو تـاريخ در پـي    خواهد واقعيت انضمامي يك رخداد را به صورت علّي فهم كند از ايـن         مي
ها تبيين معلول  73.هايي از رخداد است كه معنا و اهميت كلي دارد            و جنبه  تبيين علّي عناصر  

. هـا اسـت     اي از انتـزاع   پذيرد كه دربرگيرنـده سلـسله       با علل در فرايندي فكري صورت مي      
پيوندد كه يك يا چند مؤلفه علّي واقعـي را بـه              ترين انتزاع، زماني به وقوع مي       تعيين كننده 

   74.ر كنيمصورت جرح و تعديل شده، تصو
اي قائل است؛ زيرا رفتار     قرآن براي عوامل علّي در مباحث تاريخي اهميت و نقش ويژه          

نگـاه قـرآن نـسبت بـه         75.كنـد   ميقرآن بر روابط علّي تكيه      هاي    اجتماعي بر اساس گزاره   
شناسان متفاوت است؛ زيرا جامعه شناسان دخالت امـور           هاي تاريخي با ديدگاه جامعه      پديده

پذيرند ولي سـنت هـاي تـاريخي قـرآن در برخـي               عي را در قوانين تاريخي نمي     ماوراء طبي 
-سـنة  «77،»لـسنتنا  «76،»ربـك   كلمـة «هاي  گيرد مانند گزاره  خود مي موارد، جنبه الهي به   

   80.»أهلكنا«و   79»إذا اردنا« 78،»اهللا
اين گونه قواعد اجتماعي ـ تاريخي بر اثر پيدايش يك سري علـل و عوامـل در عـالم     

هـاي تـاريخي در   ها و دگرگـوني  برخي از پديده. شود  به خداوند متعال نسبت داده مي     خارج
حتـي  «هـاي،     گردد ماننـد گـزاره      ميا مرتبط   ه  قرآن، به طورمستقيم به رفتار و كردار انسان       

هـا     ايـن گونـه آيـه      83.»ففسقوا فيهـا  «و   82»بماكسبت ايدى الناس   «81،»يغيروا ما بانفسهم  
باتوجـه بـه بيـان      .  عامل و به وجود آورنده پديدهاي تاريخي است        دهد كه انسان    نشان مي 

 در دو حـوزه قابـل       فوق، مباحث تاريخي در قرآن از جهت ارتباط علّـي بـا پديدآورنـده آن              
 .  استبررسي
درباره بررسي و شناخت علل و عوامل تأثيرگذار ماورايي، غيبـى و الهـى در فراينـد                 ) 1
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سبت علـل تـاريخي بـه خداونـد، بـه مفهـوم تـأثير               دگرگوني تاريخي مي توان گفت كه ن      
هـا بـه شـكل        ها نيست، بلكه روابط علّى و معلـولى ميـان پديـده             مستقيم خداوند بر پديده   

اين تأثير علّي خارج از قـدرت الهـي نيـست، بلكـه حكمـت و تـدبير                  . معمولي برقرار است  
گيـري    جريـان شـكل   با اين حال منطق، عقل و علـم در          . خداوند در همه امور جريان دارد     

   84.جا كه امداد الهي وجود دارد نقش و جايگاه خود را دارد هاي تاريخي حتي در آن پديده
تواند بـه خداونـد ارتبـاط يابـد و از            هاي تاريخي از جهتي مي      بايد توجه داشت كه سنت    

ها به فاعـل، حـداقل ارتبـاط          جهت ديگر به انسان نسبت داده شود؛ زيرا براي ارتباط پديده          
دهـيم بـه مفهـوم ايـن        اي را به خداوند نبست مـي      از طرفي ديگر وقتي پديده    . افي است ك

ر صـدور آن دخالـت داشـته اسـت، بلكـه       نيست كه خداوند تبارك و تعالي بدون واسـطه د         
امكان دارد علل و عوامل متعدد اعم از طبيعي، عادي، فوق طبيعي و غيبـي در آن دخالـت                   

ه سبب تقويـت گـرايش و بيـنش الهـى و توحيـدى              د ب داشته باشد و نسبت سنت به خداون      
   85.ها صورت گرفته است انسان

منـدى و علّيـت تـاريخي         هاي تاريخي به معناي نفـى قـانون         بنابراين الهى بودن سنت   
اي بـه عنـوان امـري     كند كه هر پديـده و حادثـه   نيست؛ زيرا اصل علّيت و معلول بيان مى     

وادث از طريق امور مادي و يا به طور مـستقيم بـا             اين كه تمام ح   . ممكن داراي علّت است   
 زيـرا قـوانين علّـي و        86اراده خداوند در ارتباط است با قانون سنخيت علّيت منافات نـدارد؛           

از . گـردد   هاي تـاريخي الهـي تأييـد مـي          سنت 88و تحول  87معلولي در ذيل اصل عدم تبدل     
يى است و خداوند آفريننـده      رابطه علت و معلول و اصل علّيت، پايه تفكرات عقال         «طرفي،  

  .است 89»نظام علّت و معلول
كنـد كـه در     هاي قرآن به گزاره هايي برخـورد مـي          هر صاحب انديشه با تدبر در آيه      ) 2

هـا برقـرار اسـت؛ يعنـي        سلسله مباحث علل ارتباط ميان انسان و بخش اعظمي از پديـده           
  : فرمايد باره ميداند و در اين خداوند انسان را عامل و به وجود آورنده برخي از امور مي

فساد و پريشانى به كرده بد خود مردم در همه برّ و بحر زمين پديـد آمـد تـا                 
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از گنه پشيمان شـده و  (خدا هم كيفر بعضى اعمالشان را به آنها بچشاند، باشد كه          
   90.بازگردند) به درگاه خدا

هـاي    هـا در سـنت      هتوجه به اين نكته، ضروري است كه رابطه علّـت و معلـولى پديـد              
هـا بـر    از اين رو شناخت تأثير پديده. يابد هاي خاصي تحقق مي     تاريخي از طريق ميكانيسم   

يكديگر و يا شناخت متغيرهاي تأثيرگذار و تأثير پذير براي تحت كنترل قـرار دادن فراينـد                 
رسد؛ زيرا هرچند قـرآن، نقـش انـسان را در             تحول و دگرگوني جوامع، ضروري به نظر مي       

اي اسـت كـه در       مكانسيم اين دگرگوني به گونـه      91داند  گرگوني تاريخي تعيين كننده مي    د
قرآن به تحوالت تاريخي، همـواره بـا ديـد مثبـت            . ابتداي امر به سادگي قابل فهم نيست      

 پس انحطـاط    92داند،  نگرد؛ چون نقش عملكرد انسان را در تحوالت تاريخ محوري مي            نمي
   93.بيني است  از منظر قرآن، هميشه قابل پيشو عقب گرد در تغييرات تاريخي

هـا بـاز      به طور معمول زمينه، شرايط و بستر فـراهم سـاز تحـوالت بـه كـردار انـسان                  
هـاي    در واقع بيشترين نقش عامليت در دگرگوني تاريخي با رفتار افـراد و گـروه              . گردد  مي

اي دارد؛    ، نقـش برجـسته    از اين رو جايگاه انسان در قانون علّيـت        . يابد  اجتماعي ارتباط مي  
هـا  افراد و گـروه   . بخشد  زيرا انسان باعملكرد در اجتماع، مسير تغييرات تاريخي را تعين مي          

هـاي اجتمـاعي بـا     گردند؛ برخي از گروه     در فرايند دگرگوني تاريخي به دو دسته تقسيم مي        
 برخـي   زنند ولـي    توجه به اصل فطرت الهي خويش، شكوفايي تمدني و تاريخي را رقم مي            

  . ها، زمينه و بستر انحطاط اجتماعي را فراهم مي سازند ديگر از گروه
پس از بيان مباحث دگرگوني و علّيت تاريخي از منظـر قـرآن، سـؤالي كـه ذهـن هـر                     

سازد، وجود يـا عـدم وجـود قـوانين و ضـوابط بـراي دگرگـوني                   خواننده را متوجه خود مي    
-جوامع از اصول و قوانين مشتركي پيروي مـي        بر اساس اعتقاد ما،     . تاريخي در قرآن است   

  :هاي زير است دليل اين مدعا، نكته. كنند
هـاي  ها داراي ماهيـت واحـدي هـستند و از يـك سلـسله صـفات و ويژگـي                  انسان) 1

  .مشترك برخوردارند
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توانـد مبنـاي اشـتراك آنهـا در     هاي فـوق مـي  ها در صفات و ويژگي اشتراك انسان ) 2
قوانين تشريعي مشترك مانند احكام، اخالق و حقوق و به          . عي باشد قوانين تكويني و تشري   

قوانين تكويني مانند روان شناختي، جامعـه شـناختي و     . عبارت ديگر، بايدها و نبايدها است     
  . ها با هم اشتراك دارندها در اين ويژگي زيست شناسي است كه انسان

هـا نيـست و هـر       راد و انـسان   طبيعت و ذات جامعه و تاريخ غير از طبيعت و ذات اف           ) 3
   94.قانوني كه بر افراد حاكم است بر جامعه و تاريخ نيز حاكم است

مندي تـاريخ ريـشه در حقـايق و           آيد كه اشتراك و قانون      فوق اين گونه به دست مي     از بيان   
بنابراين همه افراد در آن مـشترك هـستند و از مبنـاي نظـام ارزشـي                 . هاي تكويني دارد    واقعيت

. كنـد هـا را بـه سـعادت و كمـال واقعـي راهنمـايي مـي               كنند كه همه انسان   تغذيه مي مشتركي  
آورد كه براي همه جوامـع      ها نظام ارزشي واحدي را به وجود مي       هاي مشترك براي انسان     ارزش

هـا، قـشرهاي اجتمـاعي و جوامـع گونـاگون بـا وجـود               همه گروه . ها مطلوب است    و همه مكان  
   95.جوه مشترك قوانين تكويني، تشريعي اخالقي و حقوقي هستنداختالفي كه دارند داراي و

ها وجود دارند كـه بـه         در قرآن برخي آيه   . كند  ها قرآن نيز به مدعاي فوق اشاره مي         آيه
هـاي     آيـه  96.دهند از سرنوشت اقـوام و جوامـع پيـشين، عبـرت بگيرنـد             ها تذكر مي  انسان

عبـرت آمـوزي    . ع پيشين وجود دارد   متعددي درباره عبرت گيري از سرنوشت تاريخي جوام       
در صورتي مفهوم دارد كه جوامع از قوانين مشتركي برخوردار باشـند و ايـن قـوانين بـراي                   

دهد و    قرآن اشتراك قانوني ميان جوامع را به خوبي نشان مي         . همه جوامع قابل تكرار باشد    
   97.داندگان مفيد ميپند آموزي از گذشتگان را براي آيند

از گذشتگان بر اين اصول استوار است كه اديـان از قـانوني كلـي پيـروي     آموزي  عبرت
شـرايع بـا    . هاي فرعي اسـت نـه تفـاوت مـاهوي           كنند و اختالف شرايع از نوع اختالف      مي

انـد و هـدف آنهـا، رسـيدن انـسان بـه تكامـل و                گذشت زمان، سير تكاملي خود را پيموده      
ت نيست؛ زيرا اگر اصول تكامل متعـدد        تكامل انسان در جوامع مختلف متفاو     . سعادت است 

در ايـن صـورت ماهيـت     . داشـت هاي متعددي وجـود     بود بايد براي رسيدن به سعادت، راه      
  98.طور نيست گرديد در حالي كه ايناديان متعدد مي
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هـاي تـاريخي و     كند كه ديـن در همـه جوامـع، دوره            قرآن كريم با قاطعيت تأكيد مي     
ت و همه پيامبران در طول تاريخ، مردم را بـه دينـي واحـد      هاي مختلف يكي بوده اس    زمان

منـد    آيد كـه تـاريخ قـانون      هاي قرآني اين گونه به دست مي         از گزاره  99.اندنمودهدعوت مي 
 هستند، نه اين كه اختصاص به يك جامعه يا به يـك              و قوانين هم كلي و عمومي      100است

قام ثبوت است؛ يعني تـا حـاال مـا          ها در م  همه اين بحث  . دوره تاريخي خاص داشته باشند    
مند باشد وجود دارد اما در مقام اثبات و ايـن كـه           كه تاريخ قانون    ثابت كرديم كه امكان اين    

  مندي واقع شده است و وجود دارد يا خير؟  آيا چنين قانون
 از قرآن 101هاي متعددي   آيه. مندي در تاريخ وجود دارد      گوييم كه اين قانون   در پاسخ مي  

هاي مختلف تـاريخ حيـات انـساني وجـود        مندي در دوره    كه اين قانون   102لت دارد كريم دال 
- از داستـان  104هاي مختلفي در قرآن به عبرت گرفتـن        به همين دليل آيـه    103.استداشته  

دهـد كـه    ايـن نـشان مـي     . دهنـد   هاي قبلي دستور مي   هاي اقـوام و جامعه   ها و سرگذشت  
هايي كه درباره آنهـا جـاري بـود         مندي  و قانون ها  سرنوشت ما با آنها مشترك است و سنت       

  105.درباره ما نيز جاري است وگرنه عبرت گرفتن از سرنوشت آنها معنا ندارد
  

  نتيجه 
دگرگوني تاريخي از منظر قرآن با نوع خاصي از وجود شناسي و هستي شناسـي الهـي                 

ادي آسـماني   هاي دگرگوني تاريخي را در اتصال وجودي آن با مبـ          قرآن ريشه . همراه است 
تر تحوالت اجتماعي كه نحوه     از ديدگاه قرآن سطوح و اليه هاي عميق       . كندوجو مي   جست

دهد بر نوع نگاه او نـسبت بـه جهـان اجتمـاعي و                نگاه انسان به هستي وجود را شكل مي       
قرآن براساس نگاه هستي شناسانه و معرفت شناسـانه         . تحليل امور طبيعي تأثير گذار است     

  . فرمايد ي را براي شناسايي علل و عوامل دگرگوني تاريخي توصيه ميخود، روش خاص
قرآن به نقش افراد، گروه ها و اجتماع انساني به ويـژه برگزيـدگان الهـي در تغييـرات                   

براساس ديـدگاه قـرآن، پيـامبران و مـصلحان در طـول             . كند  اجتماعي و تاريخي توجه مي    
اند تـا از ايـن طريـق          يني جوامع توجه داشته   تاريخ بر دگرگوني افكار نظري و نظام جهان ب        
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انـد در   همواره افراد موقعيت طلب تـالش كـرده       . ها را تغيير دهند   بتوانند رفتار افراد و گروه    
انـد تـا از هـر راه     جهت مقابل پيامبران الهي و پيروان ايشان قـرار گيرنـد و تـالش نمـوده       

  . ممكن، مسير تحول تاريخ را به بيراهه بكشانند
براسـاس  . ساز تاريخي برخاسته از نظريه فطرت انـساني اسـت         عوامل تحول رسد  ر مي به نظ 

ايـن  . يابـد ها تكامـل مـي      هاي خاص انسان  اين نظريه، زندگي اجتماعي انسان به موجب ويژگي       
ها در برگيرنده استعداد، تجربه، جمع آوري مال، يادگيرى از راه بيان و قلم، مجهـز بـودن                  ويژگي

قـرآن انـسان را موجـودي       . بتكار، ميل ذاتى و عالقه فطرى بـه نـوآورى اسـت           به نيروى عقل، ا   
هسته تحرك مثبت او را در پيـروي از منبـع وحيـاني و              . داند كه اتصال به منبع ماورايي دارد        مي

داند كه مي توانـد فرهنـگ ايجـاد كنـد و بـستر                شهودي با اتكا به عقل نظري و متافيزيكي مي        
   .را به سوي پيشرفت جامعه بشري فراهم سازدتحوالت و دگرگوني تاريخي 

اي قائـل اسـت؛ چـون       قرآن براي عوامل علّي در مباحث تاريخي اهميت و نقش ويـژه           
نگاه قرآن نـسبت بـه      . زند  هاي قرآن بر روابط علّي تكيه مي        رفتار اجتماعي بر اساس گزاره    

 شناسان دخالت امور    پديده هاي تاريخي با ديدگاه جامعه شناسان متفاوت است؛ زيرا جامعه          
هاي تاريخي قرآن در برخي موارد،        ماوراء طبيعي را در قوانين تاريخي نمي پذيرد ولي سنت         

هاي تاريخي را به طور مـستقيم بـه           گيرد و در موارد ديگر، دگرگوني     جنبه الهي به خود مي    
  .داند ها مرتبط ميرفتار و كردار انسان

شـمارد كـه در برگيرنـده         ها را مي  نحطاط ملت  قرآن برخي از عوامل علّي شكوفايي و ا       
طيف وسيعي از مفاهيم ارزشي و اخالقي هستند و با رعايت آنها تعادل و تـوازن در جامعـه       

در صورت عدم رعايـت ايـن اصـول انـساني، جوامـع بـا               . گردد  انساني به خوبي بر قرار مي     
مندي تاريخ ريشه در     انونرو خواهند بود؛ زيرا ق      انحطاط تفكر، انديشه، فرهنگ و تمدن روبه      

بنابراين همـه افـراد بـشر در آن مـشترك هـستند و از               . هاي تكويني دارد    حقايق و واقعيت  
ها را به سعادت و كمـال واقعـي   كنند كه همه انسانمبناي نظام ارزشي مشتركي تغذيه مي    

هـي  هـاي ال    بر اين اساس هر گروه، جامعه و ملتي كه از قـانون و سـنت              . كندراهنمايي مي 
  . پيروي كنند، آينده تاريخ را ترسيم خواهند كرد
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